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Mesto Čadca, ako stavebný' úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), v spojenom územnom a stavebnom konaní preskúmal podľa § 37 a 62 stavebného zákona
žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 12.05.2017 podal
Mgr. Miriam Pastvová, Drahošanka 2895, 022 01 Čadca
(d alej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 39, 39a a 66 stavebného
zákona
stavebné
povolenie
v spojenom
územnom
a stavebnom
konaní
na stavbu
Hudobné štúdio
(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc.

Č.

10 439 v katastrálnom území Čadca.

Stavba obsahuje:
Účelom stavby je vybudovanie hudobného štúdia vareáli rodinného domu investora ..
Navrhovaný objekt je prízemný, nepodpivničený, pôdorys má výrazný horizontálny tvar skladajúci sa
z dvoch dispozične a výškovo rozdielných častí vonkajších rozmerov 11,732 x 6,096 m a 6,598 x 4,33
m, zastrešenie objektu je symetrickými sedlovými strechami nízkeho sklonu v dvoch výškových
úrovniach. Objekt bude slúžiť na hudobné skúšky a nahrávky. Objekt je prístupný z miestnej
komunikácie. Dažďové vody budú zvedené do trativodu na pozemku investora. Elektrická energia
bude privedená z rozvádzača susediaceho rodinného domu. Sociálno - hygienické zariadenie bude
využívané v rodinnom dome investora.
Technické údaje stavby:
Zastavaná plocha:
Úžitková plocha:

100,09 m2
69,91 m2

Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená na pozemku register "C" parc.
je súčasťou PD a tvorí prílohu tohto rozhodnutia.

Č.

10 439 v k.ú. Čadca podľa situácie, ktorá

Cisp.
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2.

Polohové pomery: Objekt má pôdory
výrazného horizontálneho
tvaru,
kladajú i a z dvoch
dispozične a výškovo rozdielných častí vonkajších rozmerov 11,732 x 6,09~ ID a 6.'::9 x 4,33 m.
Umiestnený bude min. 8,615 m od pozemku p.č. CKN 10 438/3 v k.ú. Cadca rodinný dom),
odstupové vzdialenosti podľa situácie umie tnenia stavby, ktorá tvorí súčasť tohoto
vebného
povolenia.

3.

Výškové pomery: porovnávacia rovina
0,000 = 451,150 bude podlaha prízemia, úroveň o .olirého
terénu z južnej strany bude -- 0,150 m od porovnávacej roviny, úroveň okolitého terénu zo evernej
strany bude + 0,900 m od porovnávacej ro in , najvyšší bod na streche bude v úrovni - .-+ -O m
od porovnávacej roviny, výška rímsy bude - .),455 mod porovnávacej roviny.
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4. Napojenie
•
•
•

stavby na inžinierske

siete:

"

'.- .

zásobovanie vodou - objekt nebude napojený na vodu
odkanalizovanie - objekt riebude napojený na kanalizáciu
elektrická
energia - objekt bude napojený
z rozvádzača
vlastníctve investora

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude' uskutočnená
podľa projektovej
v spojenom
územnom
a stavebnom
konaní.
predchádzajúceho
povolenia stavebného úradu.

:-.'.-:"--

:,

susediaceho

rodinného

domu

vo

_;".
dokumentácie
overenej
Prípadné
zmeny nesmú

stavebným
úradom
byť vykonané
bez

2.

Pri uskutočňovaní
stavby je potrebné
dodržiavať
predpisy týkajúce
a technických nariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.

3.

Počas výstavby budú dodržiavané
v zmysle § 48 stavebného zákona.

4.

Stavba bude dokončená

5.

Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác likvidovať v zmysle zákona o odpadoch, ku
kolaudácii stavby je stavebník povinný dokladovať ..množstvo vzniknutého
odpadu a zákonný
spôsob jeho likvidácie.

6.

Dažďové vody zo stavby a pozemku budú likvidované
nepoškodzovali susedné pozemky a nehnuteľnosti.

7.

Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného
denník a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.

všeobecné

technické

do troch rokov od nadobudnutia

8. Na stavbu budú použité stavebné výrobky splňajúce
9.

Strešná konštrukcia

bude opatrená účinnými

sa

bezpečnosti

požiadavky

na uskutočňovanie

právoplatnosti

tohto rozhodnutia.

podmienky

na pozemku

osobitných

stavebníka

zákona

práce

stavieb

tak,

aby

viesť stavebný'

predpisov.

lapačmi snehu podľa typu použitej krytiny.

10. Podľa § 75 ods. 1 stavebného zákona pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie
stavby fyzickou, alebo právnickou
osobou oprávnenou
vykonávať
geodetické
a kartografické
činnosti.
ll. Stavebník je povinný označiť stavenisko
výstavby - § 43i ods. 3 písm. bl stavebného

s uvedením
zákona.

potrebných

údajov

o stavbe

a účastníkoch
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12. Stavebník pred začatím stavebných prác zabezpečí presné vytýčenie všetkých podzemných vedení
a zariadení, ich prípadnú ochranu podľa platných noriem a predpisov za odborného dozoru ich
správcov.
13. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby.
14. Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. Stavebný dozor bude vykonávať Ing. Ján Rebroš,
Májová 2118,02201 Čadca, a bude zodpovedať za odborné vedenie uskutočňovania stavby.
15. Dodržať podmienky Okresného úradu Čadca, odboru starostlivosti o ŽP:
• vegetačné úpravy okolia stavby zrealizovať z pôvodných (domácich) druhov drevín a rastlín
z dôvodu zabránenia šíreniu sa nepôvodnýcha
inváznychdruhev-do okolia
• na komínové teleso obj ektu namontovať' mrežu o veľkosti
maximálne 5 x 5 cm z dôvodu
zamedzenia prístupu pre nočné živočíchy (sovy apod.)
• prebytočnú výkopovú zeminu neukladyt' do alúvií miestnych tokov a podmáčané lokality, aby
nedošlo k zasypávani u prípadných biotopov európskeho alebo národného významu

oka'

16. Stavebníkovi budú ako plochy zariadenia staveniska ..počas realizácie stavebných prác slúžiť iba
pozemky, ktoré sú v jeho vlastníctve. V prípade potreby zásahu do verejných plôch v súvislosti
s výstavbou objektu je stavebník povinný pred realizáciou vyžiadať si súhlas MsÚ v Čadci, odd.
ekonomické a správy majetku.
17. Stavebnými prácami nezasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutým
stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane obmedzovať práva a právom chránené
záujmy účastníkov stavebného konania. 18. Po ukončení stavby je stavebník povinný pozemky dotknuté stavbou uviesť do pôvodného stavu a
prípadné vzniknuté škody uhradiť vlastníkom resp. užívateľom podľa všeobecných predpisov o
náhrade škody.
19. Stavebník je povinný v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti
budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť ku kolaudácii stavby
energetický certifikát vypracovaný oprávnenou osobou.
20. Povolená stavba podlieha kolaudácii.
Spôsob doterajšieho využitia pozemkov:
CKN 10 439 v k.ú. Čadca - trvalé trávnaté porasty
Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy pre účel výstavby stavby s navrhovaným celkovým
záberom 454 m2 vydané Okresným úradom Čadca, odbor pozemkový a lesný dňa 21.06.2017, pod č.j.
OU-CA-PLO-2017/007565-003.
Projektovú dokumentáciu vypracoval:
Ing. Ján Rebroš, Májová súp. č. 2118/23, 022 01 Čadca
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V priebehu spojeného územného a stavebného konania neboli zo strany účastníkov konania a
dotknutých orgánov vznesené žiadne námietky. Pripomienky dotknutých orgánov boli akceptované a
sú zapraco-vané do projektovej dokumentácie stavby a podmienok pre uskutočnenie stavby vo výroku
rozhodnutia.
Stavba nesmie byt' začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52
ods. 1 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
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Sr.

Stavebné povolenie
stráca platnosť' ak do dvoch rokov
právoplatnosti nebola stavba začatá - § 67 ods. 2 stavebného zákona.

odo

dňa

Stavba nie je v kolízií s platnou územno - plánovacou dokumentáciou
Čadca) schválenou uznesením mestského zastupiteľstva Č. 96/2007 na zasadnutí
naslednými zmenami a doplnkami.

nadobudnutia

jeho

mesta ( 'p Tmesta
dňa 27.07.2007 ajej

ODÔVODNENIE
I?ňa 12.05.2017 podal stavebník: Mgr. Miriam Pastvová, Drahošanka 2895,022
01 Čadca, na
Mesto Cadca žiadosť o vydanie stavebného-povolenia
pre stavbu: "Hudobné štúdio" (ďalej len
"stavba") na pozemku register "C" parc. Č. 10' 439 v katastrálnom: ~~emí Čadca. Uvedeným dňom bolo
začaté spojené územné a stavebné konanie.
Mesto Čadca, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní astavebnom
poriadku (stavebný zákon) v .znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný
zákon"), oznámilo podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona spojenie územného konania so stavebným
konaním, podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie spojeného územného a stavebného konania a
súčasne nariaďilo na prerokovanie
predloženej
žiadosti ústne pojednávanie
spojené s miestnym
zisťovaním na deň 16.06.2017 so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Čadci.
Nakoľko pozemky okolo predmetnej stavby nemajú založené listy vlastníctva, potencionálnym
vlastníkom pozemkov bolo oznámenie doručené verejnou vyhláškou
§ 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967
Zb. o správnom konaní. Oznámenie bolo vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Mestského úradu
v Čadci.
Stavebný úrad spojil podľa ust. § 39a stavebného zákona konanie o umiestnení stavby so
stavebným konaním. Predložená žiadosť bola preskúmaná
z hľadísk uvedených v §§ 37, 62 a 63
stavebného zákona: Bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby ajej budúcim užívaním nie
sú a ani nebudú ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.
Námietky

ani pripomienky

Dokumentácia

zo strany účastníkov

splňa základné

požiadavky

konania neboli v konaní vznesené.

na stavby

stanovené

§ 43d a § 47 stavebného

zákona.
Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu

stavby.

POUČENIE
Podľa § 53 a 54 zákona Č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno
proti tomuto rozhodnutiu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na Mesto Čadca /adresa:
Mestský úrad, oddelenie dopravy, ÚP a SP, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca/. Toto rozhodnutie nie
je možné preskúmať súdom podľa zákona Č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č.
424/2002 Z.z., pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.

,

•
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Príloha: situácia umiestnenia stavby
Doručí sa:
Účastníci konania
l. Mgr. Miriam Pastvová, Drahošanka súp. Č. 2895, 022 01 Čadca
2. Mária Krkošková, Drahošanka 2462, 022 O l Čadca
3. Ing. Ján Rebroš, Májová súp. Č. 2118/23, 022 Ol Čadca
4. vlastníci stavieb a pozemkov, ktorých sa stavba týka v lokalite Čadca - Bukov (p.č. 10427, 10428,
10429)
.
o

•

Nakoľko pozemky okolo povolenej stavby nemajú založené listy vlastníctva, potencionálnym
vlastníkom pozemkov sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou § 26 ods. 2 zákona Č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní. Rozhodnutie musí byť vyvesené po .dobu J 5 dní na úradnej tabuli Mestského
úradu v Čadci.
o.

o

o

•

Dotknuté orgány
5. MsÚ Čadca, oddelenie správy miestnych daní a poplatkov
6. Okresný úrad Čadca, pozemkový a lesný odbor, Palárikova súp.

o'

Č.

95,02201

Čadca

Toto rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní spôsobom v mieste obvyklom, posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia.
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VYVESENÉ DŇA:

j1/':fZVESENÉ DŇA:
-

- -- --- --------

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuj e vyvesenie a zvesenie

Správny

poplatok

výške 30.00

€

podľa zákona

Č. 145/1995

Z.Z. o správnych

Tel.:

041/4332301-4

IČO:

313971

Bankové

Fax:

041/4302218

DrČ:

2020552974

Č.

Adresa:

poplatkoch

v znení neskorších

predpisov

položky

60 písm. d ods. S vo

bol zaplatený.

Mestský

úrad Čadca, Námestie

slobody

spojenie:

ú.: 7224-322/0200

30, PSČ: 02201

VÚB, a.s., Čadca

E-mail:
Internet:

sekretariat@mestocadca.sk
www.mestocadca.sk
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VEDENí A SIETí, KTORÉ SA NACHÁDZAJÚ V ZÁUJMOVOM ÚZEMí STA\
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